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ABD ve Arap Körfez ülkeleri
uzun yıllara dayanan stratejik
ve çok yönlü bir ilişkiye
sahiptir. ABD’nin Körfez
bölgesine yönelimi 1933
yılında Suudi Arabistan Kralı
İbn Suud’dan petrol arama
imtiyazı elde etmesiyle
başlamıştır. Daha sonrasında
Suudi Arabistan’da zengin
petrol kaynaklarının
keşfedilmesiyle 1951 yılında
ABD ve Suudi Arabistan
arasında imzalanan savunma
anlaşması bölge ülkelerinin
ABD’nin güvenlik şemsiyesi
altına girdikleri bir dönemi
başlamıştır.  

asra Körfezi sahip olduğu
coğrafi konum ve devasa
petrol ve doğal gaz kay-

nakları sebebiyle 19. yüzyıldan bu
yana büyük güçlerin küresel siya-
setinin merkezinde yer almıştır.

Körfez, önce Britanya hegemon-
yasının (Pax Britannica) ve daha
sonra da Amerikan hegemonya-
sının (Pax Americana) en önemli
noktalarından birisini oluşturmuş-
tur. Modern dönemde Amerikan

hegemonyasını oluşturan kriter-
lerden stabil uluslararası para bi-
rimi, serbest ticaret ve uygun fiyatlı
petrole ulaşım, Amerika Birleşik
Devletleri’nin (ABD) Körfez’deki
kontrolüyle yakından bağlantılıdır. 
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ABD ve Arap Körfez ülkeleri uzun
yıllara dayanan stratejik ve çok
yönlü bir ilişkiye sahiptir. ABD’nin
Körfez bölgesine yönelimi 1933
yılında Suudi Arabistan Kralı İbn
Suud’dan petrol arama imtiyazı
elde etmesiyle başlamıştır. Daha
sonrasında Suudi Arabistan’da zen-
gin petrol kaynaklarının keşfedil-
mesiyle 1951 yılında ABD ve Suudi
Arabistan arasında imzalanan sa-
vunma anlaşması bölge ülkelerinin
ABD’nin güvenlik şemsiyesi altına
girdikleri bir dönemi başlamıştır.
Takip eden süreçte Britanya’nın
Körfez bölgesindeki askerî varlığını
1971 yılında çekmeye başlama-
sından sonra kademeli bir şekilde
Britanya’nın bölgedeki rolünü ABD
üstlenmiş ve bölge ülkeleri ile si-

yasi, askerî ve ekonomik ilişkiler
geliştirmiştir.

1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i
işgali ile Körfez ülkelerinin
güvenlik kaygıları had safhaya
ulaşmış ve ABD liderliğindeki
“Çöl Fırtınası Harekâtı” ile
bölgede tekrar istikrar
sağlanmaya çalışılmıştır.
Dolayısıyla ABD güvenlik
şemsiyesi, Körfez ülkelerinin
rejim güvenliği ve “hayatta
kalma” stratejilerinde elzem
bir noktayı temsil etmiştir.

Körfez’in güvenliğini 1979 yılı ön-
cesindeki dönemlerde “çifte sütun”

(twin pillar) politikası üzerinden
Suudi Arabistan ve İran ile bölgeye
doğrudan müdahil olmadan sağ-
lamaya çalışan ABD, bu stratejinin
1979 İran İslam Devrimi ile çök-
mesiyle birlikte bölgesel tehditlere
karşı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)
etrafında şekillenen bölgesel olu-
şumları desteklemiştir. Bölgesel
oluşumları desteklemenin yanında
1979 yılından sonra Pan-Arapçı
politikalar ile Körfez güvenliğini
tehdit eden Irak’ı ve devrim ihracı
politikasını hayata geçiren İran’ı
hedef alan ABD, “çifte çevreleme”
(dual containment) politikasını
uygulamaya başlamıştır. Bunun
yanında 1990 yılında Irak’ın Ku-
veyt’i işgali ile Körfez ülkelerinin
güvenlik kaygıları had safhaya
ulaşmış ve ABD liderliğindeki “Çöl
Fırtınası Harekâtı” ile bölgede tek-
rar istikrar sağlanmaya çalışılmıştır.
Dolayısıyla ABD güvenlik şemsi-
yesi, Körfez ülkelerinin rejim gü-
venliği ve “hayatta kalma” strate-
jilerinde elzem bir noktayı temsil
etmiştir. İlerleyen yıllarda ABD’nin
askerî güvenlik şemsiyesinin ka-
lıcılığını garantilemek isteyen Kör-
fez ülkeleri ile ABD arasında bir
dizi askerî ve siyasi anlaşmalar
imzalanmış ve ABD’nin koruyucu
rolü resmîleşmiştir.

ABD-Körfez stratejik ilişkileri, özel-
likle 44. ABD Başkanı Barack Oba-
ma’nın ikinci döneminde (2012-
2016) Arap Baharı ve İran’a yönelik
politikalar sebebiyle belli bir oranda
sekteye uğramış olsa da kalıcılığını
sürdürmüştür. Arap Baharı süre-
cinde Mısır ve Tunus’ta ABD’nin
müttefiklerinin iktidardan düş-
mesine göz yumması, Suudi Ara-
bistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) gibi petrol monarşilerinin
halk hareketleri ile tetiklenmiş



olan rejim güvenliği kaygılarını
artırarak bu ülkelerde “terk edil-
mişlik” algısı oluşturmuştur. Arap
Baharı ile yaşanan bu gerginliğin
üzerine 2015 yılında Obama yö-
netiminin İran ile nükleer enerji
konusuna ilişkin anlaşmayı onay-
laması ve İran’a uygulanan yaptı-
rımları aşamalı olarak kaldırması
Suudi Arabistan ve BAE nezdinde
Obama’nın olumsuz imajını per-
çinlemiştir.

TRUMP’IN KÖRFEZ’DEKİ
MİRASI

Donald Trump’ın 2016-2020 ara-
sındaki başkanlık dönemi karşı-
devrimlerin katalizörü konumuna
gelen Körfez’deki petrol monarşileri
için Obama döneminin bir telafisi
niteliğini taşımıştır. ABD’nin Kör-
fez ile stratejik ilişkilerini yeniden
formüle eden Trump yönetimi,
Suudi Arabistan ve BAE’nin dış
politika amaçlarını İsrail’in bölgesel
hedeflerine endekslemiş ve böylece
İran’a karşı ortak bir cephe oluş-
turmuştur. Ortak cephede roller
üstlenen Suudi Arabistan ve BAE,
bu stratejik ilişkinin bedelini ABD
ile imzaladıkları yüklü
silah anlaşmaları sa-
yesinde ödemekten
memnuniyet duy-
muşlardır. Trump’ın
danışmanı ve da-
madı Jared Kush-
ner’in ortaya koy-
duğu İsrail işgalini
m e ş r u l a ş t ı r m a
amacı güden Yüzyı-
lın Anlaşması’na Suu-
di Arabistan ve BAE fi-
nansman sağlanacağını
belirtmişler ve Filistin’in
geleceğini olumsuz yönde
etkilemekten çekinmemişlerdir.

Trump destekli bir diğer bölgesel
meselede Mısır ve Bahreyn’i de
yanlarına çeken Suudi Arabistan
ve BAE, Katar’a karşı ambargo uy-
gulamaya başlamış ve Filistin’den
sonra bir diğer Arap devletini daha
zor durumda bırakmışlardır. Eylül
2020’de ise Trump döneminin pet-
rol monarşilerine en büyük hedi-
yesi İsrail ile BAE ve Bahreyn’in
ilişkilerini normalleştirme anlaş-
ması imzalamış olmasıdır. 1979’da
Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün İsrail
ile diplomatik ilişki geliştirmesinin
ardından 2020 yılını da İsrail için
bir zafere dönüştüren Trump yö-
netimi, böylece Körfez’deki “en
büyük mirasını” “normalleşme”
süreci ile gerçekleştirmiş oldu.

Dolayısıyla ilk elde Körfez’i ve
daha sonra Ortadoğu’yu yeniden
dizayn etme arayışında olan mü-
dahaleci güçlerin, Trump yöneti-
mini bir hediye olarak değerlen-
dirdikleri ve Obama dönemindeki

ilişkilerde yaşanan gelişmeleri telafi
ettikleri belirtilebilir. Trump yö-
netiminin zımni desteği ve yeşil
ışığı ile birlikte bu ülkelerin Yemen
ve Libya’da artırdıkları askerî ak-
tivizm tutumları, Ortadoğu’da
Trump döneminden de sonraya
kalan sorunlar doğurmuş ve böl-
gedeki insani dramı artırmıştır.

Biden döneminde ABD’nin
Körfez siyaseti, zorunlu olarak
teslim alınan miras dolayısıyla
uyuşmazlıkların-çatışmaların
barışçıl yollarla çözümü ile
ilgili olacaktır.  

KÖRFEZ’DEKİ ÇATIŞMA
ÇÖZÜMÜ GİRİŞİMLERİNDE
BİDEN DÖNEMİ 

14 Aralık tarihinde Seçiciler Ku-
rulunun Biden’ı başkan ilan etmesi
ile birlikte ABD’nin 46. Başkanı
resmiyet kazanacaktır. Biden dö-
neminde ABD’nin Körfez siyaseti,
zorunlu olarak teslim alınan miras
dolayısıyla uyuşmazlıkların-çatış-
maların barışçıl yollarla çözümü
ile ilgili olacaktır. Biden yöneti-

minin ajandasında
ilk sırada Suudi
Arabistan-İran ge-
riliminin yaşandığı;

Suriye, Irak, Yemen,
Bahreyn ve Lüb-
nan’ın olduğu belir-

tilebilir. Bunun ya-
nında Biden’ı bir umut

olarak gören uyuşmazlık
ve çatışmalara Körfez krizi
ve İsrail-Filistin meselesi

eklenebilecektir.

Biden’ın uluslararası anlaş-
malara yeniden dâhil olunacağını,
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ABD’nin temel müttefikleri ile iliş-
kilerin canlandırılacağını ve Or-
tadoğu’da askerî varlıkların azal-
tılmasının yanında demokrasi teş-
vikinin de sağlanacağını ima eden
ifadeleri, Suudi Arabistan-ABD
ilişkilerinde gerginliklerin yaşana-
bileceğini göstermektedir. İran
nükleer anlaşmasına geri dönül-
mesi ihtimali ve ABD’nin İran po-
litikasında yaşanabilecek değişimler
Suudi Arabistan, BAE ve Bah-
reyn’in tedirgin eden diğer nok-
talardır. Yeniden diyalog vurgu-
sunun öncelenmesi ile birlikte
İran’a yönelik yaptırımların kal-
dırılması ve ABD-İran arasında
müzakerelerin başlaması, otoriter
petrol monarşilerini endişelendiren
bir durum olarak ortaya çıkmak-
tadır. ABD’nin İran’a yönelik olası
tutum değişikliği İran ile mali,
ekonomik ve siyasi ilişkilerini çe-
şitlendirmiş olan Katar, Kuveyt
ve Umman’ı diğer müdahaleci mo-
narşiler kadar etkilemesi düşük
ihtimaldir. 

Biden yönetiminin bölgeye yönelik
izleyeceği politikalar, Yemen’deki
savaşta yaşanan gelişmelere de
bağlı olacaktır. Biden yönetiminin,
Suudi Arabistan’ın Yemen’den çe-
kilmesini öngören kongre talep-
lerine Trump yönetiminden daha
fazla dikkat vermesi muhtemeldir.
Yemen’de doğrudan siyasi angaj-
manlara girmeyi tercih etmeyen
ve Yemen’deki çabalarını terörle
mücadele ekseninde harcayan
ABD’nin, Biden liderliğinde Suudi
Arabistan ve BAE’nin buradaki
müdahalesini sekteye uğratması
ve ABD desteğini kesmesi ihti-
maller dâhilindedir. 

Bunun yanında, Körfez krizinin
Katar’a uygulanan ambargonun

sonlandırılması yoluyla barışçıl
çözümü de Biden’ın dış politika
ajandasında olabilir. Körfez krizini
çözüme ulaştıran lider olarak
önemli bir dış politika zaferine
imza atmak isteyebilecek olan Bi-
den’ın, bu krizin çözümüne yönelik
diplomatik temaslarda bulunacağı,
Suudi Arabistan ve BAE’ye Katar’a
yönelik ablukayı kaldırmaları nok-
tasında Trump yönetiminden daha
sert baskı yapması ihtimal dâhi-
lindedir. Bu konuda özellikle Suudi
Arabistan ve BAE’nin Trump dö-
nemi aksine Biden yönetimi ile
stratejik ilişkilerini korumak ve
geliştirmek için orta yol bulma
arayışında Katar’a karşı tutumla-
rında bazı olumlu değişimler gö-
rülebilir. 

Körfez-ABD üçgenindeki
ilişkiler dikkate alındığında
Biden'ın İsrail'den yana bir
tutum içerisinde olmakla
birlikte Filistin meselesinde iki
devletli çözümden yana taraf
olduğu bilinmektedir. Yine de
Biden, Trump döneminde
gerçekleşen normalleşmeyi
desteklediğini belirtmişti.  

Biden döneminde Körfez’deki ak-
törleri içeren bir diğer mesele İs-
rail-Filistin uyuşmazlığıdır. İsrail-
Körfez-ABD üçgenindeki ilişkiler
dikkate alındığında Biden'ın İsra-
il'den yana bir tutum içerisinde
olmakla birlikte Filistin mesele-
sinde iki devletli çözümden yana
taraf olduğu bilinmektedir. Yine
de Biden, Trump döneminde ger-
çekleşen normalleşmeyi destekle-
diğini belirtmişti. Bu sebeple nor-
malleşme sonrası bölgede oluşan

konjonktürün olası Biden yönetimi
ile de devam etmesi beklenmek-
tedir.

KÖRFEZ İLE STRATEJİK İŞ
BİRLİĞİNİN GELECEĞİ VE
GÜVEN BUNALIMI
İHTİMALLERİ

Politikalarında Trump’ın destek-
leyici retorik ve eylemlerine gü-
venen Körfez ülkeleri, Biden’ın
başkan seçilmesi ile ABD ile iliş-
kilerinde tekrardan bir güven bu-
nalımı yaşayabileceklerdir. Biden’ın
İran politikası, Suudi Arabistan
ve BAE’ye baskı oluşturacağı id-
diaları ve bunun yanında Körfez
krizinde çözümü zorlama ihtimali,
Körfez’deki dengelerin değişebi-
leceğinin işaretlerini vermektedir.

ABD ve Körfez arasındaki stratejik
ortaklık ve müttefiklik ilişkisi ABD
ulusal güvenliğinin ve küresel he-
gemonya iddiasının ayrılmaz bir
parçasıdır. Bu çerçevede ABD’nin
Körfez bölgesindeki stratejik askerî
varlığı, Körfez ülkeleri ile geliştirdiği
güvenlik merkezli ekonomik, askerî
ve siyasi ilişkilerin boyutu, küresel
petrol arz güvenliği ve fiyatlan-
masında Körfez ülkelerinin rolü
ve son olarak küresel ölçekteki
ABD-Çin mücadelesinde Çin’in
ekonomik partner olarak Körfez’de
öne çıkması gibi sebepler üzerin-
den Biden başkanlığında Körfez
bölgesi ABD ulusal çıkarları açı-
sından stratejik önemini korumaya
devam edecektir. Fakat Biden’ın
Amerikan dış politikasında Kör-
fez’in yerini yeniden tesis etme
girişimleri, ABD-Körfez ilişkilerinde
güven bunalımını beraberinde ge-
tirme ihtimali taşımaktadır. 


